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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 .نعم

وعلـى  حمدٍ على نبینا م و�ارك �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم
 آله وصحبه أجمعین.

 لمستمعین برحمتك �ا أرحم الراحمین.لاللهم اغفر لنا ولشیخنا و 
ن ابـن عـ الصـحیح فـي، ال �قـال: السـالم علـى هللا �ـابٌ : "-رحمـه هللا تعـالى–قال اإلمام المجدد 

الة فـي الصـ -صـلى هللا علیـه وسـلم-قال: �نا إذا �نا مع رسـول هللا  -رضي هللا عنه- ودٍ مسع
ال « :-مصـلى هللا علیـه وسـل-قلنا: السالم على هللا من عباده، السالم على فالن، فقـال النبـي 

 .»السالم على هللا، فإن هللا هو السالم :تقولوا
 فیه مسائل:

 األولى: تفسیر السالم.
 ه تحیة.الثانیة: أن

 الثالثة: أنها ال تصلح هلل.
 الرا�عة: العلة في ذلك.

 الخامسة: تعلیمهم التحیة التي تصلح هلل".
 أصحا�هالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله و 

 ، أما �عد...أجمعین
ــال: الســ :-رحمــه هللا تعــالى–فیقــول المؤلــف  بهــذه  وأن إطــالق الســالم ،الم علــى هللا""�ــاٌب ال ُ�ق

 »المال تقولـوا: السـ«قـال:  -علیه الصالة والسـالم–الصفة من المخلوق للخالق ُمحرَّم؛ ألن النبي 
 وهذا نهي، والنهي �قتضي التحر�م.

 .»لسالمفإن هللا هو ا«والسبب �ما جاء في الحدیث تعلیًال للنهي  ،"ال ُ�قال: السالم على هللا"
ــَه ِإالَّ ُهــَو { -جــلَّ وعــال–اســٌم مــن أســماء هللا الســالم  ــِذي ال ِإَل ُ الَّ ــُك الْ اُهــَو للااَّ ــْلَمِل وُس السَّ ــدُّ  }المُ ُق

 .]٢٣[الحشر:
 : -رحمه هللا–�ما جاء في �الم اإلمام ابن القیم  ،ومعنى السالم: السالم من �ل عیٍب ونقص

 وهـــــو الســـــالم علـــــى الحقیقـــــة ســـــالمٌ 
 

ـــــٍب ومـــــن نق  ـــــا عی ـــــل م  صـــــانمـــــن �
 

تحیـة، �ما جاء فـي �تا�ـه هـو أ�ًضـا ُ�طلـق وُ�ـراد �ـه ال -جلَّ وعال–والسالم �ما أنه من أسماء هللا 
 كما ُ�فال: السالم علیكم.   

 مـــاإلـــى الَحـــْوِل ثـــمَّ اســـُم الّســـَالِم عَلیكُ 
 

ــــذْر   ــــِد اعت ــــامًال فق ــــْوًال � ــــِك َح ــــْن َیْب  َوَم
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ــَت َلُیَعــ«ات، وفــي الحــدیث الصــحیح ه أن یبكــوا علیــه إذا مــهــذا ُیوصــي مــن وراء َكــاِء ذَُّب ِببُ ِإنَّ اْلَمیِّ
�ــأن  وهــذا محمــوٌل عنـد جمــٍع مــن أهـل العلــم علــى مـن أوصــاهم بــذلك، مـن أوصــاهم ،»َأْهِلـِه َعَلْیــهِ 
ه علیـ –ن وحزن القلب، و�ال فهـذا حصـل منـهوالمراد �البكاء ما زاد عل مجرد دمع العی یبكوا علیه،

فـإذا تجــاوز  ،»الــرَّب ْرَضـىیَ الَّ َمــا َتـْدَمُع َواْلَقْلــَب َ�ْحــَزُن َوَال َنُقـوُل إِ لِإنَّ اْلَعــْیَن « :-الصـالة والسـالم
 .-نسأل هللا العافیة -ذلك إلى الصراخ، وتعدى ذلك إلى النیاحة فهذا من �بائر الذنوب

َواِزَرٌة  َوال َتـِزرُ {: -عـالو جـلَّ – هولـقو�ـین وللجمـع بـین هـذا  ،»ِإنَّ اْلَمیَِّت َلُیَعذَُّب ِبُبَكاِء َأْهِلِه َعَلْیهِ «
ادتهم قالوا: هذا محموٌل على من أوصاهم بـذلك، أو عـرف أن مـن عـ ]١٦٤[األنعام: }ِوْزَر ُأْخَرى 

ل هللا نسـأ ،وجادتهم الُمطَّردة أنهم یبكون فال ینهاهم، وهذا في البیت الذي مر علینا ُیوصـیهم بـذلك
 العافیة.    

نصــرف مــن الســالم علــیكم مثــل مــا �قــول الم ،خــالص انتهینــا "مَّ اســُم الّســَالِم عَلیُكمــاإلــى الَحــْوِل ثــ"
 المكان: السالم علیكم.

ه صـلى هللا علیـ- النبـيقـال: �نـا إذا �نـا مـع  -رضـي هللا عنـه-عن ابن مسـعود  الصحیح في"
 ".فالنالسالم على " �عني في التشهد" في الصالة قلنا: السالم على هللا من عباده -وسلم

ــاده" جــلَّ –هلل  �عنــي مــا معنــى الســالم فــي هــذا الســیاق؟ طلــب الســالمة" الســالم علــى هللا مــن عب
 ممــن؟ مــن العبــاد لفًظــا، لكــن مــن أیــن �طلبونــه؟ مــن هللا، �طلبــون الســالمة مــن هللا لنفســه، -وعــال

 .»مفإن هللا هو السال«وال �ستقیم ال لفًظا وال معنى؛ ألن هللا هو السالم  ،كالم ُمنكر
 ".السالم على هللا من عباده"

 طالب:........

 طلب السالمة.
 طالب:.......

 .-جلَّ وعال -شيء، لكن �قولونه هلل هال، تقوله لمخلوق، ما فی
 طالب:....... 

 .نعم
 طالب:.......

 السالم علیكم، أنت تسلم على هللا؟ ،هذا ما فیه إشكال ،السالم على هللا ما هو علیكم
 طالب:.......

وُرتِّــب علیهــا مــن  ،تحیــٌة مشــروعةفهــذا المحظــور هنــا، وهــذا الــذي نتحــدث فیــه، أمــا الســالم علــیكم 
ــب �مــا فــي األحادیــث الصــحیحة، وهــي تحیــة أهــل الجنــة، و�جــوز أن تقــول للحــي:  األجــور مــا ُرتِّ

فــه بــین تعر� -كمــا �قــول أهــل العلــم–الســالم علــیكم، �مــا �جــوز أن تقــول لــه: ســالٌم علــیكم، وُ�خیَّــر 
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علــى المقبــرة تقــول: ســـالٌم  تمــروتنكیــره فــي ســالٍم علــى الحــي، لكــن المیــت تقـــول: ســالٌم علــیكم، 
 علیكم؟

 طالب: ...
 نا نكمل.، لكن خلدٍ اوأنا بو  نك بوادٍ أأنا أدري  

 طالب:........
  ال �جب.    نفسه، لكن السالم �معنى السالمة إذا �ان الرحمن �معنى الرحمة....

 بــادهعفــي الصــالة قلنــا: الســالم علــى هللا مــن  -صــلى هللا علیــه وســلم- النبــيكنــا إذا �نــا مــع "
بر�ـل، وجاء تعیین المبهم في هذا �أنه جبر�ل ومیكائیل، السالم علـى ج ، وفالن"على فالنٍ  السالم

 السالم على میكائیل، وفي الحدیث الصحیح. 
ــال النبــي " ــوا« :-صــلى هللا علیــه وســلم-فق ــإن هللا هــو الســالســالم علــى هللا :ال تقول  "»الم، ف

ء �اعتبار أنه مـن أسـما ،في البخاري وُمسلم، السالم ُ�طلق �عدة اعتبارات ،الحدیث في الصحیحین
وُ�طلـــق �اعتبـــار أنـــه المـــراد �ـــه التحیـــة، والمقصـــود منهـــا طلـــب الســـالمة علـــى  ،-جـــلَّ وعـــال–هللا 

 الُمحیا.
 طالب:........

 غیره؟ ماذا
 طالب:.........

 اؤل �السالمة للمطلق علیه، هل تقصد �ذا؟ �عني التف
 طالب:........

 یرجع؛ ألن هذا اسم من أسماء هللا االحتمال األول هذا الذي قلناه.
 طالب:........
 �السالمة، نعم.
 طالب:........

 وجدت �الم ابن القیم؟
 طالب:........

 األسماء �لها في هذا الجزء. ،في هذا
 طالب:........

 عندك؟
 .......طالب:.

 موجود عندك في (النونیة). ،وهو موجود في (النونیة) ،نعم تكلم على هذا في (بدائع الفوائد)
 طالب:........
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 ي معك؟ذال ما
 طالب:........

 اقرأ من (بدائع الفوائد). ،نعم نقلوا �الم ابن القیم في (بدائع الفوائد)
 ن" القولی :أي ،ماوالصواب في مجموعه: "-رحمه هللا تعالى–قال ابن القیم 

 ال ال هذا آخر شيء.
 ین �ا شیخ، من �الم ابن القیم؟أ طالب:

 نعم نعم. مكتوب قال اإلمام ابن القیم في البدا�ة على الفوائد.
 طالب:........

 وفیــه: قــال اإلمــام ابــن القــیم: فــي (بــدائع ،نعــم موجــود فــي (فــتح المجیــد) منقــول فــي (فــتح المجیــد)
 الفوائد). 

وهـو  ،صـدرمفي بدا�ة (بـدائع الفوائـد): "السـالم اسـم  -رحمه هللا تعالى–ة ابن القیم قال العالم
 ".من ألفاظ الدعاء یتضمن

 م ُ�كلِّـموالمصـدر التسـلیم؛ ألنـه مـن سـلَّم ُ�سـلِّم تسـلیًما، وسـالًما اسـم مصـدر مثـل: �لَّـ "اسم مصـدر"
 .هذا المصدر، و�الًما اسم المصدر تكلیًما
لجهـة فیـه ال تنـاقض ا �ـةالـدعاء. یتضـمن اإلنشـاء واإلخبـار، فجهـة الخبر وهو من ألفـاظ قال: "

  اإلنشائیة، وهو معنى السالم المطلوب عند التحیة. وفیه قوالن مشهوران:
فاختیر في  هذا،ومعنى الكالم: نزلت بر�ته علیكم ونحو ، السالم هو -عزَّ وجلَّ –هللا  األول: أن

 دون غیره من األسماء. )السالم(اسم  -عزَّ وجلَّ –هذا المعنى من أسمائه 
جـة ومـن ح ،السالمة، وهو المطلـوب المـدعو �ـه عنـد التحیـة :�معنى الثاني: أن السالم مصدرٌ 

اء هللا ا مـن أسـمعلیكم، ولو �ان اسمً  م: سالمٌ سلِّ ا، فیقول المُ رً نكَّ أصحاب هذا القول: أنه �أتي مُ 
 ".ستعمل �ذلكلم �ُ 

ء دعا، أنه للـنكَّر، الُمنكَّر ما یرد فیه االحتمال أنه اسٌم من أسماء هللا�عني ما یرد االحتمال في المُ 
 .�السالمة فقط، �خالف الُمعرَّف

لسـالمة ومن حجتهم: أنه لیس المقصود من السالم هذا المعنى، و�نما المقصود منه اإلیذان �ا"
 .ا ودعاءً خبرً 

 منهمــا �عــض فكــلٌّ  ،القــولین قــال: الحــق فــي مجمــوعوفصــل الخطــاب أن �ُ : -رحمــه هللا–وقــال 
الحق، والصواب في مجموعهما، و�نما یتبـین ذلـك �قاعـدٍة وهـي: أن حـق مـن دعـا هللا �أسـمائه 
الحسنى أن �سأل في �ل مطلوب، و�توسل �االسم المقتضي لذلك المطلوب المناسـب لحصـوله، 

اغفـر لـي وُتـب علـي إنـك فـإذا قـال: ربِّ  .حتى إن الداعي متشفٌِّع إلى هللا تعالى متوسٌل إلیه �ه
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أنــت التــواب الغفــور، فقــد ســأله أمــر�ن، وتوســل إلیــه �اســمین مــن أســمائه مقتضــیین لحصــول 
 مطلو�ه.

للَُّهـمَّ ُقـْل: ا«وقد سـأله مـا یـدعو �ـه:  -رضي هللا عنه–ألبي �كر  -صلى هللا علیه وسلم–وقال 
 ،يَرًة ِمـْن ِعْنـِدَك َواْرَحْمِنـْر ِلـي َمْغِفـ، َفـاْغفِ ُنوَب إالَّ َأْنـتَ إنِّي َظَلْمُت َنْفِسي ُظْلمًا َ�ِثیَرًا، َوال َ�ْغِفُر الـذُّ 

ِحیمُ   .»إنََّك َأْنَت اْلَغُفوُر الرَّ
ن فالمقــام لمــا �ــان مقــام طلــب الســالمة التــي هــي أهــم عنــد الرجــل أتــى بلفظهــا �صــیغة اســٍم مــ

 :سالم معنیینطلب منه السالمة، فتضمن لفظ التُ السالم الذي  :وهو أسماء هللا تعالى
 .مسلِّ والثاني طلب السالمة، وهو مقصود المُ             .ذ�ر هللا :أحدهما

  .من أسماء هللا، وطلب السالمة منه فتأمل هذه الفائدة اعلیكم) اسمً فقد تضمن (سالم ٌ 
 فه.وحقیقته البراءة والخالص، والنجاة من الشرور والعیوب، وعلى هذا المعنى تدور تصار�

 ربِّ سلِّم سلِّم". :ولك: سلمك هللا، ومنه دعاء المؤمنین على الصراطفمن ذلك ق
ــلم فیــه الســالمة مــن إزهــاق األر  ــلم مضــاد الحــرب؛ ألن السِّ ــلم، والسِّ مــا مواح ومــن غیرهــا ومنــه السِّ

 .ینتج عن الحرب
ُ َمـَثًال رَ {"ومنه سِلم الشيء لفالن، أي: خلص له وحـده، قـال تعـالى:   ُشـَرَكاُء یـهِ ُجـًال فِ َضـَرَب للااَّ

 ".]٢٩[الزمر: }ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجًال َسَلًما ِلَرُجلٍ 
ا �ه  .أي: خاص�

 "أي: خالًصا له وحده ال �ملكه معه غیره.
لم ضد الحـرب؛ ألن �ـل واحـٍد مـن المتحـار�ین �خُلـص و�سـلم مـن أذى اآلخـر؛ و  لهـذا ومنه: السِّ

 �ة.ُبني فیه على المفاعلة، فقیل: المسالمة مثل المشار 
ص مـن فخل ،وحده هللوحقیقته الذي قد سلم ومنه: القلب السلیم وهو النقي من الدغل والعیب، 

ــذنوب والمخالفــات ،دغــل الشــرك وغلــه ســن بــل هــو المســتقیم علــى صــدق حبــه، وحُ  ،ودغــل ال
 هللا". ن له النجاة من عذابمِ هذا هو الذي ضُ و معاملته، 

َ ِ�َقْلٍب َسِلی{  ِ�َقْلـٍب للااََّ ِإالَّ َمْن َأَتـى *  اٌل َوال َبُنونَ مَ َیْوَم ال َیْنَفُع { ]٨٩[الشعراء: }مٍ ِإالَّ َمْن َأَتى للااَّ
 نعم. ]٨٩-٨٨[الشعراء:َسِلیٍم} 

ــوز �كرامتــه، ومنــه أُ " ــوالف ــه االستســالم ؛فإنــه مــن هــذه المــادة ،ذ اإلســالمِخ  یــاد هلل،واالنق ،ألن
فیــه  لــه لعبــد الــذي ســلم لمــواله لــیسفســلم لر�ــه، وخلــص لــه �ا ،والــتخلص مــن شــوائب الشــرك

 "..لمشرك �هلو  ،لر�ه الخالصولهذا ضرب سبحانه هذین المثلین للمسلم  ؛شر�اء متشاكسون 
لَّ جـــ–نهایتــه الســالمة مــن عقو�ــة الـــدنیا واآلخــرة، المســلم أســلم واستســلم وانقــاد هلل  ،والمســلم �ســلم

 ذاب هللاحر�ـي مـن الكفـار، وسـِلم مـن عـفسِلم في الدنیا من القتـل الـذي �سـتحقه المحـارب ال -وعال
 .في اآلخرة
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 طالب:........
 ین؟أ

 طالب:........
ـــع فـــي أر�عـــة أجـــزا ،-رحمـــه هللا–الكتـــاب اســـمه (بـــدائع الفوائـــد) لإلمـــام ابـــن القـــیم  ء والكتـــاب موسَّ

 ائــدمشــحون �الفوائــد اللغو�ــة والعلمیــة فــي فنــون علــوم الشــر�عة مــن التفســیر واألحادیــث والفقــه والعق
ـهیلي، و�عضـهم ُمنشـأ مـ ن وغیرها، وفیه من علوم العر�یة الشيء الكثیر مما �عضه منقوٌل عن السُّ

هیلي، ،ال �ما یزعم �عضهم أن �ل ما یذ�ره ابن القیم -رحمه هللا–المؤلف  هـذا  فهو ینقله عن السُّ
وهـو فـي  ،د)الكالم لیس �صـحیح، فهـو إمـام فـي العر�یـة، ولـه أ�ًضـا فـي البـاب �تـاٌب اسـمه (الفوائـ

ـ ،ر�ع حجم (بدائع الفوائد) نَّة وهو أ�ًضا فوائـد اسـتنبطها اإلمـام ابـن القـیم مـن نصـوص الكتـاب والسُّ
 ومن فهمه للوحیین، فهو في غا�ة الفائدة واألهمیة لطالب العلم.

 �قول؟ ماذا ،القرطبي
 طالب:........

 .اصافیً  ما ینفعك هذا؛ ألنه �الم ُیر�د ذهًنا
 �الم ابن القیم في (النونیة)؟   -شیخ �ا–طالب: وجدت 

 نعم أقول لك: موجود.
 طالب:.......

ل ما نحتاج إلى هذا �ل واحد یرجع إلیه �قرأنعم اختصر �الم ابن القیم مُ   .طوَّ
 في نونیته:  -رحمه هللا تعالى–قال ابن القیم 

 وهـــــو الســـــالم علـــــى الحقیقـــــة ســـــالمٌ 
 

ـــــٍب ومـــــن نقصـــــاِن    ـــــا عی ـــــل م  مـــــن �
    
 

 �ا شیخ؟ ا: اقرأ بیتً طالب
 ؟ذي �عدهالالبیت  ما

 طالب: والِبر في أوصافه سبحانه.
 هو شرح البیت السابق، وقبله أبیات هل شرحها؟

اٍط َعَلــى ِصــرَ  ِإنَّ َر�ِّــي{ال مــا شــرحها، قــال: "تقــدم الكــالم علــى قولــه تعــالى:  ،طالــب: قبلــه أبیــات
 ثم قال: ]٥٦[هود: }ُمْسَتِقیمٍ 

 دوسهـــــــــذا ومـــــــــن أوصـــــــــافه القـــــــــ
 

 ذو التــــــــــــنز�ه �ـــــــــــالتعظیم للـــــــــــرحمن 
    
 

 "وهو السالم".
 من هذا اقرأ الشرح."القدوس"  من
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 طالب: الشرح؟
 اإلشكال في الشرح الذي معنا شرح ابن عیسى على النونیة أنه �أتي �أبیات الفصل �املة، أو هو

�شرح من �الم شیخ اإلسالم ومن �الم ابن القیم، شـرحه مـن و  ،�قسم الفصل الطو�ل إلى مقطعین
 ،�خـالف شـرح الهـراس علـى اختصـاره ،شـرح إجمـالي ،كالمهما، وهذا لیس �شـرٍح تحلیلـي تفصـیلي

 فإنه شرٌح تحلیلي تفصیلي.
انتقـى أبیـات �سـیرة وتكلـم علیهـا، وتـرك  –رحمـه هللا –ثم �عد ذلك جاءت شروح الشیخ ابن سـعدي 

 ألنه في الجنة وعلوم اآلخرة. ؛إحالًة على (حادي األرواح) النصف الثاني
 وشــرحوها �كــالٍم جیــد فــي الجملــة، لكــن النونیــة ،ثــم جــاء شــیوخنا المتــأخرون فتكلمــوا علــى النونیــة

تحتــاج إلـــى مز�ــد عنا�ـــة، وز�ــادة �ســـط، نعــم تحتـــاج إلـــى وقــٍت طو�ـــل وأمــٍد �عیـــد، لكــن مـــا لنـــا إال 
 الصبر.

 طالب:........
 قر�ب من ذلك.دورات أو  ني عشرلقحطانونیة ا

 اقرأ. 
 طالب: طبًعا ابن عیسى ما شرح "السالم" شرح الذي �عده الذي هو "الرزاق".

 نعم، هذا المظنون، الهراس موجود؟
 طالب:.......

شرح الهراس تحلیلي تفصیلي مع أنه ُمختصر في حجم شرح ابن عیسى، لكن مـع ذلـك هـو �شـرح 
ــل فــي ذ ،األلفــاظ لــك، وال ینقــل مقــاطع طو�لــة عــن شــیخ اإلســالم وابــن القــیم �مــا �فعــل ابــن وُ�فصِّ
 عیسى.

 طالب:........
مـنهم  ،الشیخ ابن عثیمین شرح، والشیخ صالح الفوزان شرح، �ثیر من شیوخنا تكلموا علـى النونیـة

 .، ومنهم من لم ُ�كمِّلمن �مَّل
 وهـــــو الســـــالم علـــــى الحقیقـــــة ســـــالمٌ 

 
ـــــٍب ومـــــن نقصـــــانِ   ـــــا عی ـــــل م    مـــــن �

    
 

ـــــــــي أوصـــــــــافه ســـــــــبحانه ـــــــــر ف  والب
 

ـــــــــرات واإلحســـــــــان  ـــــــــرة الخی  هـــــــــو �ث
 

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 ماذا قال؟ ،خالص انتهى، انظر �الم القرطبي ،ال
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 طالب:........
 نعم.

عر�ـي: وقـال ابـن ال ،ذو السـالمة مـن النقـائص :(السـالم) أي: "-رحمه هللا تعالى–قال القرطبي 
ــیهم- اتفــق العلمــاء ــدیر  -رحمــة هللا عل ــا فــي هللا الســالم: النســبة، تق ــى قولن ــى أن معن ه ذو عل

 ثم اختلفوا في ترجمة النسبة على ثالثة أقوال: ،السالمة
 و�رئ من �ل نقص.  ،الذي سلم من �ل عیب :األول: معناه

 َربٍّ ًال ِمــنْ وْ َسـالٌم َقـ{م علـى عبـاده فـي الجنـة، �مـا قـال: سـلِّ المُ  :ذو السـالم، أي :الثـاني: معنـاه
 ].٥٨ :[�س }َرِحیمٍ 

 .لمهالذي سلم الخلق من ظُ  :الثالث: أن معناه
 ".قلت: وهذا قول الخطابي، وعلیه والذي قبله �كون صفة فعل

 طالب:........
 وما رأ�ك؟

 طالب:........
 ولذلك سِلم من ضمن.

 طالب:........
 ال ال، لما سلم المخلوقات من ظلمه صار السالم.

 .....طالب:...
 لكن ما هو بهذا الواقع، أن هللا ال �ظلم فسِلم الناس من الظلم.

 طالب:........
جـلَّ –أنا أفهم أفهم، أنا أفهم �المه إذا قیل: سلمنا من شر فالن؛ ألن األصل فیـه الشـر، لكـن هللا 

ر أن �ظلــــم مــــع هــــذا صــــوَّ فهــــل ُیت ،]٤٠[النســــاء: }ِإنَّ للااََّ ال َ�ْظِلــــُم ِمْثَقــــاَل َذرَّةٍ {ال �ظلــــم  -وعــــال
 الكالم؟!

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
ما یلیق �المخلوق شيء، ومن أصـله الظلـم ظلـوٌم جهـول غیـر مـن أصـله العـدل غیـر  ،ما یلزم ،ال

مــن األصــل فیــه العــدل، هللا ال �ظلــم، نقــول: فكنــا هللا مــن شــره، ســلمنا مــن شــره؛ ألن األصــل فیــه 
ل من ُوِصف بهذا ُیتصور منه ه ]٤٠[النساء: } للااََّ ال َ�ْظِلُم ِمْثَقاَل َذرَّةٍ ِإنَّ {الشر، لكن الواقع هذا 

أن �ظلــم؟! فقــد ســِلم النــاس مــن ظلمــه قاطبــة، ســلمت المخلوقــات مــن ظلمــه، الــذي ال �ظلــم ســلمت 
 �هللا أعلم.   ،إشكال فیما یبدو هالمخلوقات من ظلمه، ما فی
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ر مـن إلى هللا ثم نفـاه، قـال: ظلمـه، فهـل أصـًال ُمتطالب: ألنه قال: ظلم، �عني نسب الظلم  صـوَّ
 ؟-جلَّ وعال -الرب

ه، ، فســلمنا مــن ظلمــه؛ ألنــه حــرَّم الظلــم علــى نفســائً هللا مــا �حتــاج شــی ،أجــل �ــل الكــالم ،مــا �حتــاج
 نفس الشيء هي هي.

 عنده؟ ماذاأبو رضوان 
 طالب:.......

 سالمات، سلمنا من إشكاالتك. ،الحمد هلل
 ...طالب:....

ــمون و�ــرون أنــه �ســتحیل علــى هللا �ــذاو المتكلمــ ،ال  �ســتحیل، والخــالف فــي فهــم المســتحیل ،ن ُ�قسِّ
فهــو قــادٌر علیــه؟ أم مــا هــو �شــيء أصــًال، �عنــي عنــدهم أنــه حرَّمــه علــى نفســه أم هــل هــو �شــيء 

 .قادر على �ل شيء
 طالب:........

 ؟اما ُ�سمى ظلمً أم  اسمى ظلمً هل �ُ ف�عني لو وقع منه ظلم فیما �ملك، وتصرف فیما �ملك 
 طالب:........

 . بهم لعذَّبهم وهو غیر ظالٍم لهمألنه فیما �ملك، لو عذَّ 
ب مـن العیـو  البـريءوعلـى أنـه  ،قلت: وهذا قول الخطابي، وعلیه والذي قبلـه �كـون صـفة فعـل"

 ".م لعبادهسلِّ المُ  :معناه )السالم(وقیل:  ،والنقائص �كون صفة ذات
 عتباره.�اعتبار و�ا

 ما المقصود؟ ،طالب: "المسلم لعباده" أحسن هللا إلیك
 من السالم.

 ومیكائیـل، وذ�رنـا أن المـراد جبر�ـل السـالم علـى فـالٍن وفـالن" ،قلنا: السالم على هللا من عباده"
لمـــا قـــال لعائشـــة:  -علیـــه الصـــالة والســـالم–وأنـــه ال مـــانع مـــن الســـالم علـــى المالئكـــة؛ ألن النبـــي 

َالمَ ِجْبِر�ُل �ُ «  وعلى خد�جة؟ ،»ْقِرُئِك السَّ
 طالب: خد�جة.

 خد�جة، قالت: علیه السالم، فما أنكر علیها.
 طالب:........

 وعائشة �ذلك جاء فیه عن عائشة.
 "فیه مسائل: : -رحمه هللا تعالى–�قول 

سـالم مـن وُ�راد �ـه االسـم مـن أسـماء هللا، وهـو ال ،و�یان معناه، وأنه ُ�طلقاألولى: تفسیر السالم"  
أرشــدهم إلــى اللفــظ  -علیــه الصــالة والســالم–وُ�ــراد �ــه التحیــة، فــالنبي  ،العیــوب والنقــائص، وُ�طلــق
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 ،أنـك إذا منعـت الشـيء الممنـوع ،الشرعي الذي �قولونه في هذا المقام، وهذه طر�قـٌة علمیـٌة شـرعیة
علیه الشـيء أو تطرح علیه المسألة، وتطرح  أن تأتي في مكانه �شيٍء مشروع، �عض الناس �منع

 .ا، لكن �كون شرعی� اعطه البدیل، افتح له �ا�ً أ ما أسلم، طیب  ،المشروع �قول: ال ال
صـورة  �كون مشروًعا، إما أن �أتي �سـتفتي عـن فإذا ُمِنع الممنوع فالطر�قة الشرعیة تفتح له مجاًال 

 الم الر�ـاني الـذيمـا هـي �طر�قـة العـ ،مـا ُتعطیـه حـًال فمن صور المعامالت الممنوعـة تتر�ـه یرجـع 
وال  ،سـد فـي وجهـه األبـوابمـراد هللا، تر�تـه حـائًرا، وقـد ت وعلى ،ُیر�ي الناس على الطر�قة الشرعیة

ن یرجـع إلـى مـا منعتـه منـه، لكـن إذا فتحـت لـه �اً�ـا مشـروًعا ُمباًحـا فأنـت صـددته عـف ،�أخذ �قولـك
  .لمحرم والممنوع، ولم تتر�ه حائًراا

 طالب:........
ُ اْلَبْیَع وَ { -جلَّ وعـال–تاج إلیه وال إلى بدیله، لكن هللا قد ال ُ�ح َم اَوَأَحلَّ للااَّ  ]٢٧٥ة:[البقـر  }لرَِّ�ـاَحرَّ

ُ اْلَبْیـعَ {�عني لـو حـرَّم الر�ـا وتـرك النـاس بـدون  ك أن النـاس �حاجـة شـال  ]٢٧٥[البقـرة: }َوَأَحـلَّ للااَّ
لـى إكن على طر�قٍة شرعیة ُمباحة لجـأ النـاس إلى المعامالت، و�حاجة إلى البیع والشراء، فإن لم �

 طرٍق أخرى.
وهذا ُیوجد في �عض بلدان المسلمین ما �جد من �قضي حاجته �طر�قٍة ُمباحة، فیلجـأ  ،مع األسف

 إلى الطرق المحرمة.
 "األولى: في تفسیر السالم".

 أو سالٌم علیكم. ،�ما تقول: السالم علیكم "والثانیة: أنه تحیة"
 ...طالب:......

 قاله أحد؟   ،من قال: الرحمن علیكم
 طالب:........

 ماذا �صیر؟ ؟هو مناسب أن ُ�قال ما معناه
 طالب:........

 أنت عندك ُتبعد النجعات.
 هللا �صلح قلبك. ،�هللا عندي فائدة ضیعتها

 طالب:........
 ها.بنعم قرأنا أنه تحیة، لكن الفائدة المتعلقة 

 بین السالم علیكم وسالٌم علیكم أیهما أولى؟ -كمأحسن هللا إلی–طالب: الفرق 
 �عني سالٌم علیكم لماذا ُ�قال: ُ�خصص �الحي؟ الحي ُ�قال: سالٌم علیكم.

ا ملزمــة،  ،صــغیر ،وجــدت �تاً�ــا مطبوًعــا �اســم مقــام إبــراهیم، ومطبــوع �الطباعــة القد�مــة وفــاخرة جــد�
ام إبـراهیم، و�ـین �ـل جملتـین سـالٌم علـى و�ین �ل جملتین أو ثالث سالٌم على إبراهیم، العنـوان مقـ
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إبــراهیم، مــا تــرددت أنــه فــي المقــام؛ ألنــه مقــام إبــراهیم وســالٌم علــى إبــراهیم، فــإذا �ــه مقــاٌل ُألقــي فــي 
عضـو مـن أعضـاء المجمـع اللغـوي بدمشـق، ُألقـي بهـذه  ،كلمٍة تأبینیة لشخٍص ُیدعى إبراهیم هنانو
 إبراهیم. المناسبة، ُسمي مقام إبراهیم، وسالٌم على

 طالب:.......
 أنت إن لقیته على حق، بتعب نادر ما یلقى إال...... ،ال

المقصــــود أنــــه تــــأتي مــــن هــــذه التصــــرفات العجائــــب، ُ�كَتــــب مقــــام إبــــراهیم بهــــذا العنــــوان الُمــــوهم، 
 و�الطباعة الفاخرة، وورق من أفخر الورق، وسالٌم على إبراهیم بین �ل جملتین.

 طالب:.......
 فیه؟ ماذا

 طالب:.........
 عند�م؟

 طالب:........
أقــبح مــن هــذا یــوم أن جــاء المكرمــي رئــیس المكارمــة مــن الهنــد حملــوه علــى عــرٍش مكتــوٌب علیــه 

 .]١٧[الحاقة: }َوَ�ْحِمُل َعْرَش َر�َِّك َفْوَقُهْم َیْوَمِئٍذ َثَماِنَیةٌ {
 طالب:.......

 من الهند قادم. أنا أعني عند�م هو عند�م في الیمن هو جاء وارد رئیسهم
 طالب:.......

 .اأنت هللا یهد�ك تخطف الكالم خطفً  ،ال ال
 السالم علیكم؟ أمسالٌم علیكم  ،طالب: أحسن هللا إلیك

الُم َعَليَّ َیـْوَم ُوِلـ{مخیر بین السالم على الحي؛ ولذلك في القرآن ُمعرفه لك   ]٣٣�م:[مـر  }ْدتُ َوالسَّ
 شيء. هما فی ]١٥[مر�م: }َوَسالٌم َعَلْیهِ {

 طالب:........
 السالم؛ ألنه ما ورد إال بهذه الصیغة.

 طالب:........
 سالٌم علیكم، سالٌم على والدك وهو میت مثًال؟ لم یرد إال �التعر�ف.

 طالب:........
 �تب لهرقل: سالٌم على من اتبع الهدى. -علیه الصالة والسالم–، الرسول ا�عني تكتب خطا�ً 

 لماذا؟هلل"  "الثالثة: أنها ال تصلح
ــك" ــي ذل ــة ف ــإن هللا هــو الســالم« "العل ــة فــي ذلــك منصوصــة فــي الحــدیث » ف ــإن هللا هــو «العل ف

  ».السالم
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 قولوا: التحیات هلل...إلى آخره، �ما جاء في التشهد.تعلیمهم التحیة التي تصلح هلل" "
 طالب:.......

   .إلى آخره �ل التحیات
 بل التحیة التي ال تصلح.في مقاتعلیمهم التحیة التي تصلح هلل" "

 طالب: رد خد�جة؟
 ؟كیف

 طالب: عندما قالت: وعلیه السالم؟
َالمَ «مانع، على المالئكة �جوز التسلیم علیهم  هجبر�ل ما فی لیـه ع –ال للنبيقو�براهیم » ُ�ْقِرُئِك السَّ

ها : �ـــا محمـــد أقـــرئ أمتـــك منـــي الســـالم، وأخبـــرهم أن الجنـــة قیعـــان، وأن غراســـ-الصـــالة والســـالم
 التسبیح والتحمید، والتهلیل والتكبیر.

 طالب:........
 قلنا. قلنا" -علیه الصالة والسالم–"كنا إذا �نا مع النبي 

 طالب:.........
 اجتهدوا اجتهدوا نعم.

 طالب:.........
 .ءجيا من النبي فقالوها فنهاهم؟ ما ت�عني هم سمعوه
 طالب:.........

 فقولوا. ما قال: �نت قلت لكمكان �قول مثل
 طالب:.........

ِ {: -جــلَّ وعــال–قبــل النهــي عــن الكــالم �جتهــدون، قبــل أن ینــزل قولــه  ،ال ال  }اِنِتینَ َقــَوُقوُمــوا هللَِّ
 یتكلمون، فهذا من الكالم المطلق. ]٢٣٨[البقرة:

 طالب:.........
ه الصـــالة علیـــ -نعـــم هـــم مـــا عرفـــوا التشـــهد إال فـــي هـــذا المقـــام، لمـــا ذ�ـــره لهـــم فـــي هـــذه المناســـبة

 .-والسالم
 طالب:.........

، بهــذا ال، لكــن اللفــظ ورد ،الــوارد أیهــا النبــي اتباًعــا للفــظ؛ ال ألنــه مواجهــة �ــالكالم �مواجهــة الحــي
 تعبدي. وهو

 طالب:.........
 هو؟ ما

 طالب:.........
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 ]١٨٠ف:[األعـرا }هِ الَِّذیَن ُیْلِحُدوَن ِفـي َأْسـَمائِ {وتقدم  -جلَّ وعال–على أن السالم من أسماء هللا 
ِ اَألْســَماُء اْلُحْســَنى َفــاْدُعوُه ِبَهــا{  ،ا، وتقــدم �ــاٌب فــي الصــفاتوهــذا مناســبته ]١٨٠[األعــراف: }َوهللَِّ

 واالسم ُمستنبط منه صفة السالمة.
 طالب:.........

 ؟ماذا
 طالب:.........

ن مــن ســالم إبــراهیم أبلــغ �ــا -رضــوان ا�ــا أ�ــ-قــالوا: ســالم إبــراهیم أبلــغ مــن ســالم المالئكــة، لمــاذا 
 سالم المالئكة؟
 طالب:.........

 أتیتم لتستفیدوا؟ �م لك تطلب العلم؟  كیف
 طالب:.........

ــاَل َســالمٌ {قــالوا: ســالم إبــراهیم الــذي أداه �ــالرفع ســالٌم  ــاُلوا َســالًما َق الوا: أبلــغ مــن قــ ]٦٩[هــود: }َق
 سالم المالئكة.
 طالب:.........

 �نت على طر�قة القشیري وغیره الذین ألَّفوا فیه (نحو القلوب).ألنه مرفوع، إال إذا 
 طالب:.........

 معنى (نحو القلوب)؟ ما
 طالب:.........

 ي �ملیك علیه.ذهذا ال
ــاَل َســالمٌ { ــاُلوا َســالًما َق ن فعلــه، ســالٌم مرفــوع �عنــي اســم، وســالًما مصــدر نائــب عــ ]٦٩[هــود: }َق

ت دوام، والتعبیــر �الفعــل یــدل علــى التجــدد والحــدوث، فالثابــوالتعبیــر �االســم یــدل علــى الثبــوت والــ
 أقوى من المتجدد، فهمت؟

 طالب:.........
 لكن سأسألك عنها غًدا. ،ما �خالف

 طالب:.........
 ما �حضر؟ ال سیحضر إن شاء هللا.

 طالب:.........
ــل، و�ذ ــابین �ــابین قــال: ال، علــى طر�قتنــا نفصِّ ب ا �قــي ســبعة أبــواالشــیخ إبــراهیم قلــت لــه: نأخــذ �

 دورة وننتهي. ا،إضافی�  اخمسة أبواب أخذنا علیه أسبوعً 
 طالب:.........
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 رمضان وفیه �اب �إذن هللا. لن �جيء�إذن هللا  سننهیه
 طالب:.........

 قي في الفصل من أسبوع؟ال ال، �م �
 طالب:.........
 أكید اثنى عشر؟
 طالب:.........

 ال ال.
 طالب:.........

إذا عرضــتها علــى الشــیخ  هألنــ ؛أو إحــدى عشــر وُنلحقهــا �أســبوع �لــه للتوحیــد؛ حتــى ننتهــيعشــرة 
 إبراهیم وأنت داخل على �ابین...

 طالب:.........
 أنت تقول: �ا لیت، لكن ما �حصل مثل هذا.

 طالب:.........
 ؟كیف

 طالب:.........
 إذا قال: سالٌم علیكم �كفي.

 طالب:.........
 ه. سالٌم علیكم، السالم علیكم، والعشرة الثانیة ورحمة هللا، والثالثة و�ر�اتالعشر حسنات  ،ال
  

      
  

        
 
 
 
 


